FARSKÉ OZNAMY
na týždeň od 22.11.2021 do 28.11.2021
Dnes poobede o 13.00 hodine bude pohreb nebohého Jozefa Mižikara.
Anna Katreničová darovala na chrám 50,- eur
Z pohrebu nebohej Anny Mačugovej, najbližšia rodina darovala na chrám 50,- eur.
Z pohrebu nebohej Zuzany Michňovej, najbližšia rodina darovala na chrám 100,- eur.
Pri zbierke na Seminár sme darovali 280,- eur.
Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
V sakristii chrámu u kurátorov je možné si zakúpiť knižné kalendáre na rok 2022. Cena jedného
kalendára sú 3,- eurá.
Na budúcu nedeľu je vyhlásená jesenná zbierka na charitu. Účelom zbierky je pomôcť ľuďom v núdzi.
Je možné pomôcť aj prostredníctvom potravinovej zbierky, ktorá bude v predajni TESCO v Starej Ľubovni,
v sobotu 27.novembra v čase od 9:00 do 21:00. Darovať môžeme trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby.
Vláda SR, vo štvrtok 18. novembra 2021, z dôvodu vysokého nárastu pozitivity na ochorenie covid 19, schválila
nový covid automat, platný od zajtra 22. novembra 2021.
Na základe automatu v režime OTP je maximálna možná účasť na bohoslužbách iba 6 osôb, z tohto dôvodu
budeme sláviť sväté liturgie v novom režime OP. Podľa tohto režimu sa bohoslužby môže zúčastniť iba 50 osôb, ktoré
sú očkované alebo prekonali covid. Neočkovaní sa nemôžu zúčastňovať bohoslužieb.
Pod režimom OP sa rozumie :
- Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.
Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od
prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
- Deti mladšie ako 2 roky
- Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)
Viac o automate a jednotlivých režimoch sa môžete dozvedieť na týchto linkoch:
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_258.pdf

Podľa platného covid automatu je nutné zabezpečiť kontrolu účastníkov bohoslužieb a viesť povinný zoznam.
Zoznamy účastníkov budeme robiť nasledovne: každý účastník si doma pripraví lístok, kde uvedie meno, priezvisko,
adresu, telefonický kontakt, dátum a čas bohoslužby. Tento lístok vhodí do pripravenej krabičky v predsieni chrámu.
Tým nedôjde k zneužitiu osobných údajov na spoločných hárkoch. Naša povinnosť je uchovať zoznamy 14 dní a
následne ich bezpečne zlikvidovať.
Ak má niekto fyzickú (napr. obmedzená kapacita chrámu alebo iná spravodlivá príčina) alebo morálnu (napr.
opodstatnený úprimný strach z ochorenia alebo iná spravodlivá príčina) nemožnosť účasti na bohoslužbách, je na
základe samotnej takejto skutočnosti dišpenzovaný. Zároveň vám chceme pripomenúť aj to, že fyzická či morálna
nemožnosť účasti na bohoslužbách v nedeľu a sviatok neznamená, že nemáme inými vhodnými a možnými spôsobmi
svätiť sviatočný deň (napr. osobnou modlitbou, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu svätej
liturgie a pod.).
Od pondelka budeme vysielať aj prenosy liturgií z nášho chrámu. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok budeme
vysielať večernú liturgiu, v stredu a sobotu rannú liturgiu. V nedeľu liturgiu o 10.30 hodine. Pripojiť sa na
vysielanie bude možné prostredníctvom odkazu na úvodnej stránke farnosti alebo priamo cez YouTube kanál našej
farnosti.

o. Peter Malcovský
farár v Jakubanoch

